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 Milí snoubenci, přiblížil se okamžik, na který jste se několik měsíců 

připravovali. Nervozita roste a proto je v této chvíli velice nesnadným úkolem říct 

něco, co byste byli schopni vnímat. 

Když se řekne internet – asi všichni vědí, co se za tím slovem skrývá. Stručně 

říct, že je to celosvětová počítačová síť díky které můžete, můžete nakupovat, bavit se, 

komunikovat se svými známými, můžete přenášet obrovské množství informací, 

můžete ze svého počítače komunikovat s člověkem, který sedí u svého počítače někde 

třeba tisíce kilometrů daleko. Internetová síť nabízí netušené možnosti. Myslím, že se 

nespletu, když řeknu, že svou roli hrála i v budování vašeho vztahu. (Být správcem 

malé části této obrovské sítě znamená bdít nad tím, aby lidé tímto způsobem spolu 

mohli komunikovat.) 

 Vy dva jste za těch pár let, co se znáte mezi sebou, také vybudovali jakousi 

komunikační síť, ne internetovou, ale síť lásky. Budovali jste ji čtyři roky, zkoušeli co 

vydrží, zdokonalovali a dnešní den je pro tuto vaši soukromou síť dnem slavnostního 

uvedení do provozu. 

 Za chvíli  projde touto sítí mezi vámi naprosto jedinečný a neopakovatelný 

soubor s názvem manželský slib. Přestože by se text slibu dal bez problémů rozložit do 

nějaké datové informace tady jde o mnohem víc než jen  o předání nějaké informace, 

ale o spojení dvou srdcí a vyjádření lásky. Od dnešního dne se oba závazně stáváte 

správci této vaší sítě lásky. S naprosto stejným podílem zodpovědnosti. Budete se 

dávat a přijímat navzájem. 

 Časem k této síti budou připojeni další – vaše děti, budou obrazem vaší lásky a budou 

mít na vaší lásce podíl. 

Jsem sice v oboru počítačové techniky naprostý laik, ale tuším, že k tomu, aby 

internetová síť fungovala, je potřeba nějaký centrální server, prostě obrovský počítač, 

který to spojení s ostatními zprostředkovává – je to tak, ne?  

 V té síti lásky je tím centrálním počítačem ten, jehož jméno zazní na konci 

svatebního slibu – Bůh. A proto, aby fungovala dobře, nesmíte zapomenout ani na 

spojení s Ním. On je srdcem té celosvětové sítě lásky on sám do ní investoval a stále 

investuje úplně všechno, co má. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své 

přátele. On je zároveň tím nejlepším správcem, od kterého se vy dva máte stále učit. 

K tomu ať vám pomáhá Bůh. Amen.  
 


